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J a r a  a b o n p r e z o  : 2 0  f r a n k o j . — E k s t e r l a n d o  : 3 b e l go j  
P o r  r n e m b r o j  d e  « F l a n d r a  L i go  E s p e r a n t i s t a  » sen-  

p a g e .  P o ŝ t ĉ e k o  : 2 3 2 1 . 3 0  d e  F l a n d r a  L i g o  E s p e 
r a n t i s t a ,  K o r t r i j k .

Principoj kaj Skrupulof
Ni lasttempe ankorau spertis ke inter la esperantistoj, kaj eó 

inter la plej bonaj, estas kiuj pretendas kc nia l’go kaj sekve de 
tic.) ankafi ĝia organo Flandra Esperantisto havas iun politikan 
koloron aü nuancon; ke ni do antan èio defendas la principojn kaj 
la teorion de iu soeia sistemo, anstataü okupi nin pri nia celo, kin 
laüstatute estas fiksda kaj kiun ni publikigis jene en la 5-a. ka- 
jero de la 2-a. jarkolekto :

« Art. 2. — La « Flandra Ligo Esperantista » celas:
» a )  propagandi (t. o. inter al ie, kiel eble plej oficialigi) la 

» helpan lingvon Esperanton inter la Frandroj;
» h )  konigi ôe la al ia j popoloj la kidturstaton de la Flandra;
» c )  akceli la mondpacon lau sia povo. »
Estas malĝojige ke per tiaj pretendoj iu j volas pravigi la bata- 

lon kontraïi nia ligo, car ĉinj kiuj de pli proksime sekvas nian mo- 
vadon kaj nian evoluon devas konfesi ke plej granda, sed ankau 
f»lej logika neutraleco regas ce ni, kaj ke ĉiuj el niaj agoj estas 
lau la triparta celo ĉi-supre menciita.

Antafi èio ni distingu du kategoriojn da kontrau-batalantoj :
1. — tiuj, kiuj plenkonscie pretendas ion neveran;
2. tiuj, kiuj kredas sin konvinkitaj pri la vero de sia j pre

tendoj.
Ni preterpasu la unuajn, la kalumniantojn. Il i estas la vermoj, 

kiuj mordetas nur al plej bonaj fruktoj, kiel ni iam skribis, kaj 
nenia logiko en ili sanĝos ilian malnoblan agmanieron.

Sed plenfide ni direktas nin al la lojalaj kontrauuloj, kiuj ple- 
jofte staras sub la influo de la unuaj; al tiuj, kiuj ne kiel vidantaĵ 
blinduloj au kiel aŭdantaj surduloj obstine alkroôas sin al sia 
erara opinio, sed kiuj estas pretaj returni en si mem kaj eventuale 
konfesi siajn malpravaĵojn.
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laj (liras ke Flandra kigo Esperantist» estas katulika organizo, 
aliaj ke ĝi estas flandre nacia. (Tiuj cerle ne legis pri la « Firn 
jarplano », alie ni semlube ankoran estus « alikoloraj »!) ka fakto 
mem ke oui ne tru hone scias kian politikan di rek ton altrndi al 
nia movado jajn snfiĉe prnvas la senefikon de la argumento. Kiel 
tarnen klarigi gian devenon? Tutsimple, gi rezultas el la signifo 
kinn ni donas al la vorto « neütrala ». Efektive, F. k. E. akeeptas 
ĉinjn Esperanto-grnpojn, ankaii politikajn kaj religiajn, kondièe 
ke ili garantiu ne fari en an per la ligo cu )>olilikan, ĉu religian 
propagandon (Stat. Art. 6.). Kontraûe, aliaj organizoj nur akeep
tas nefitralajn grupojn.

Ni ne volas kredi ke vi malŝatus la pli lar&an koncepton de 
la vorto « neütrala » en F. k. E. Se tarnen jes, pnpensn ke eô neu
tra grnpo el neutra ligo povas havi (kaj perte ha vos) diverspoliti- 
kajn aü diversreligiajn gememhrojn, kinj tarnen en la grnpa mezo 
(levas resti nefdraj. Cetere, la neûtraleco ne (levas esti kvazaü bu- 
surno, kiu malchligas ne nur mordi, sed ankau mangi.

Plej ofte ni aüdas ke nia ligo estas flandre nacia. Inj pre- 
tendas pro la nigre surpresita flava leterpapero au pro la samko- 
]ora koverto de nia revuo! Trankviliĝu, kara leganto, ni ankau 
havas hluan paperon, sed ne konsideru tiun lukson kiel signon 
de riĉeco. Aliaj timtremas antaû la vorto «« flandra » el nia liga 
nomo, kvazaü la leono el la flandra standardo grimace kaj dent-
grincige minacus il in.

Cn vere tin vorto estas politika diplomo? Kiu konsideras la 
modelan Flandran Turistan kigon kiel polilikan organizajon? 
Almenau ne ĝiaj ]>li ol 150.000 memhroj. ka Flandra Turista kigo 
naskiĝis el la hezonoj de la tempoj, kinj postulis ke la Flandroj 
laiiiru sian propran vojon en tin kulturdirekto. Saine okazis kuu 
aliaj grandaj kaj grandiĝantaj organizoj, kiel la Flandra Ekono- 
mia Asocio, la Flandra Kruco, la Flandra Piedpilka kigo. k. I. p. 
Saine ankau okazis en nia Esperanto-movado. ka Flandroj sentis 
sin sufiĉe maturaj, sufiĉe rasfieraj por mem preni la i niera ton, por 
mem ellahori la Zamenliofaji' idealojn lau sia propra honliu\ot poi 
mem vivi sian propran Esperantan vivon!

(> in vivu kun ni, mont ru ke ankau vi estas matura por ser\i 
kun ni nian mondlingvon, forjetu viajn ne justajn skrupulojn, fa- 
riĝu memhro de nia Flandra kigo Esperantista. Juni KAHN AS.

Flan<lra Li<|«» Ks|»ei*anlista
La memhroj estas petataj ĉeesti la ligari kunvenon, kiu okazos 

la 29an de augusto en la (‘jo BREI GHEk Emil Jacqminlaan, 57, 
Brussel :

TAGORDÖ :
9 a. h. Estrarkunveno.

10 a. h. i. — Raporto de la Sekretario.
2. Internacia Movado. (S. ro Calloens).
3. — Propagando. (S. ro Lenaers).
4. — Aranĝoj kongreso.

14 a. h. Daurigo.
5. — Ronddemando. LA kl fl EST H A RO.
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C1RKULER0 AL NIAJ MEMBROJ KAJ ABONANTOJ.
Dum la lastaj monatoj okazis diversaj ŝanĝoj kaj ordigoj en la 

H-rvuj de F1 uiidra Esperantist©, kio kaüzigis neregulan liveradon
de la bulteno al kelkaj personoj.

Abonantoj kiuj ne ricevis la bultenon, povas peti la mankan- 
tajn nnmerojn aj S-ano Nathan de Haaff, Bolwerkstraat, Ant
werpen, kin prizorgas Ja eksfiedon.

Sainokaze ni admonns kelkajn grupajn sekretariojn, kiuj sen- 
dis abonlistojn kun adresoj au nomoj ne kom piëta j; pluraj reno- 
vdgoj de abono atingis nin o ù  post apero de la 3-a numero; nialgraii 
pluraj informoj, oui ne taras distingon inter la diversaj poŝtĉek- 
numeroj ,kiuj funkcias je nomo de Fl. Ligo kaj de Fl. Instituto, 
sed ne je la persona nomo de la sekretario au de la kasisto.

Tio cetere ne estas faroj kiuj povas akceli regulan servon. 
(lui bon vol U noti ke Flandra Ligo ne disponas )>r i salajritaj o f i t* i - 
toj; èiuj kunlaborantoj ankau devas perlabori sian ĉiutagar nanon 
kaj poste oferas senkompcnse sian libertempon por konduki nian 
movadon al la venko.

Ni estas je la servo de la samideanaro, sed reciproke konsciu 
pri via devo labori laborde!

K O M L N I K O J  D K  L A  R E D A K C I Ö .
La 4an de novembro nia Itedaktoro, Sro Juul Karnas, por la 

■ 1 na fojo vojaĝis al Svislando. Lia sanstato, kvankam muite plibo- 
niĝinta dum lia unua restado tie, postulas denove la svisan mon- 
ftaeron por tuta resaniĝo. Dudeko da parencoj kaj samideanoj, inter 
kiuj lia edzino kaj patro, trovigis en la stacidomo. Se êiuj bonaj 
<leziroj, kiuj Iin akompanas, plenumiĝas, tiam li post duonjaro 
revenus inter ni kiel ekzemplo de saneco!

Lia adreso estas : Pensiono « LES ASTERS » MONTANA- 
A'ER.YIALA, SVISLANDO. El tin ejo li gvidos la redaktadon de 

Flaudra Esperantisto » konipreneble helpate de siaj fidelaj ge- 
kunlaborantoj tie-ĉi.

Notu bone : Cion, kio rilatas la redaktadon <le F. E. oni sendu 
al I. Karnas, \ ’an Haverelei, 14, DEERNE-ZITD.

Por aki ri pli intiman kontakton kun nia legantaro, ni entre- 
prenos ion, kion kelkaj a 1 iaj Esp. gazetoj jam faris longe antaŭ ni. 
Ni pelas al ĉiuj, niaj gelegantoj, ke ili skrihu leteron al la redak- 
cio. En tin letero, vi, karaj gelegantoj, bonvolu esprimi vian opi
nion pri la enhavo de nia organo. Via opinio estos por ni gvidilo, 
kin ebligos al ui fa ri F. E. por vi nemalhaveblajon! Por plifaciligi 
vian taskon kaj la nian, bonvolu respondi je la tri jenaj demandoj: 

i°. — Kiön vi ŝatas en F. E.?
2". — Kion vi ne ŝatas en F. E.?
3e. — Kion vi dezirus?
(Ekz. artikolojn pri novaj temoj; novajn rubrikojn k. t. p.).
Ni atendas alinenafi kelkcentojn da respondoj, mallongaj kaj 

klaraj. Oni adresu la leterojn al la redakci-sekretario : Sro H. Van 
Dunne, Eggestraat, 21, Mortsel. Sur la koverto oni indiku : EN
HAVO F. E. r.iuj respondoj devas esti senditaj autan la 12a de 
•decembro venonta.
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Okaze de la novjartago ni donos al niaj samideanoj la okazor» 
lokiui bondezir-anoncon en nia organo. Anstataù skribi novjarlete 
rojn, vi, kara legant (in) o, sendu al FL. ESP. anoncon laû jenaj 
ekzemploj : (aliaj formoj ankaù estas permesataj).

Felièan novjaron! Familio Jansen.
hamideano Jan Japikse deziras al ôinj samideanoj êion bonan 

por 1035!
La Hommerskonta Grnpo Ksperantista deziras por 1035 al ĉiuj.
Flandraj Grupoj viglan laboremecon sur la verda kampo!

Ayante tiel vi subtenas la revuon, ôar ])or ĉiu linio presita vi kune 10
sendu po unu franko... almenau!

Se necese, ni tiucele pli ampleksigos la januaran numeron. La 
anoncojn kun la mono (piej boue estas poŝtmarkoj) oni sendu al 
Sro H. Van Dorme, Eggestraat, 2L Mort-sel, antafi la 12a de 
decembro. Sur la koverto oui indiku : « Boudeziro ». lac respon- 
dantoj de la demandoj pri la enhavo de Fl. Fsp. (vidu supro) 
povas uzi unu saman leteron por amhau celoj. Tiuokaze ili indiku 
su” la koverto : « Enhavo FL Esp. - Bondeziroj ».

Divei'Naj Sriigoj
TAGO DE LA L1BRO. — La 15-an de Decembro, la Esperan- 

tistaro festas la tagon de la libro.
Ni remémoras al la flandraj samideanoj, kr estas ilia devo* 

fari mendojn nur pere de Flandra Esperanto-lnstituto; tiel vi sub
tenas nian movadon, car eventualaj profitoj servas por la propa-
gando.

INS1GNOJ. — Je demando de pluraj katolikaj samideanoj, F. 
E. I. fabrikigis isignojn kun verda stelo sur blanka fiindo kaj kun 
kruco en la mezo; ili kostas |h> 2,25 fr. kaj estas haveblaj nur kiel
pinglo.

La aliaj insignoj estas liaveblaj kiel pinglo, butono aŭ broĉo_
KADIO. _ De tempo al tempo necesas infini in ajn radio-stacio»

per amasa skribado por protesti kontraîi forigo au forlaso de espe- 
rantaj disaudigoj.

En diversaj landoj ekzistas organizajoj kiuj, «rkaze de minacor 
dissendas S. O. S. bultenon al siaj membroj, ]»or instigi sendon de 
protestleterojn al* la koncerna radio-stacio.

S-ro E. Houzé, rue G. Neuts, 121, Malo-les-Bains (Fraricujo), 
petas la samideanojn kiuj estas prêta j sin okupi pri simila organi- 
zajo en nia lando, por ke ili konigu al li siaju adresojn.

KOHESPONDADO :
Ni ricevis tiom da kopio, ke ni eslas devigataj pro manko de- 

loko, muite proskrasti au eê tute flankenmeti.
Al Fluganta Blupiedo. — Artikolo superflua; vidu « Leteroi 

el Esperantujo ». Pri poemt'to mi vin skribos post nelouge. Salu-
tojn!

80



\ j .  C .  AALST. Interkonsente kun vi kaj la aliaj Red. anoj ni 
prokrastis la enpresigon de via bileto. Ois la 9a « le décembre!

J. v. A. ANTWERPEN. Mankas loko, amiko!
R K D .

LeUToj el K spcranlujo
A M I K O  L A  K O K O ,

Por komenci mi estas devigata korekti malĝustaĵon skribitan 
i-n mia anUuia letero. En ĝi mi demandis : « Kiam la unua Zamen- 
hofstrato an monumento en Flandrujo? » Nun mi scias ke Flan- 
drtijo navas sian Zamenhofstraton : en Assebroeck apud Bruĝd, 
dank’ al Ja klopodoj de nia formotinta samideano S.ro Wilteryck.

Sendube vi legis pri la skoltestraro, kin malrekomendis la ler- 
nadon de Ksp. al la skoltoj. Feliôe la malvenko ne estas tiel grava, 
kiel mi skribis.

S.ro F. Douglas Murphy, la direktoro de « Skolta Bulteno » 
sin Inrriis rekte al S. ro Hubert Martin, la direktoro de la Inter- 
nacia Skolta Oficejo en Londono. S.ro H. Martin respondis ke 
laii lia scio neniu malrekomendis la lernadon de Esp. kaj li dm 
rigis :

« Cio, kio Jastatempe okazis, estas, ke sekve de la fakto ke la 
espera ntistaro konstante petegas al ni i n s t i g i  la studadon de Ksp. 
al skoltoj préféré al iu alia lingvo, la afero estis konsiderata de ni i 
Internacia Komitato dum ilia lasta kunveno, kaj ili decidis unu- 
voôe, ke ili ne povis tion fari, pro tio, ke ili ne opiniis, ke ĝi hav.’S 
sufiêan praktikan valoron por meriti tian paŝon ».

Do, la esperantistaro pli intense propagandu inter la skoltaj 
rangoj tiel longe, kiel necesas, por ke la skoltestraro propravole 
instigu la skoltojn lerni nian lingvon.

Kn letero I mi skribis pri la Southend-konkurso. Tiam mi ne 
povis supozi ke la venkintino de tiu konkunso, Si/io. Martina 
Gezina Kramers en Apeldoorn (Nederlando) jain estis mortinta, 
meze de oktobro. Si estis vigla kaj fervora Ksperantistino kaj atin- 
gis la aĝon de 71 jaroj. Si ripozu en paco!

Cu vi iam per anonco en Ksp. gazeto demandis korespondan- 
tojn? Se jes, mi supozas, ke vi ne forgesis aldoni « Certe respon- 
das », an « Respondo garantiata »! Mi povas kunsenti vian feliôon 
kiam vi rieevis la unuan leteron kaj poste ankorau aliajn. Sed tre 
feliôe estas nia japana samideano Knki Sakazaki. Ne malpli ol 133 
respondojn li rieevis el 25 landoj! La plejmnlto venis el Germa- 
nujo : 33. Sekvis Svedujo kun 18 kaj Nederlando kun 16. El diver- 
saj landoj, inter kiuj Belgujo, nur 1. Ni deziru al S.ro K. Saka
zaki la necesan forton por elpensi kaj skrilii 133 diversajn respon
dojn!

Sajnas ke la nova 1. K. A. estraro energie komencas sian 
taskon : savi la financan situaciou. Gis nun funkeiis en la Centra 
Oficejo du direktoroj : l ’nu por la internaj kaj min por la eksteraj 
aferoj. La direktoro por internaj aferoj, S. ro Hans Jacob, dum la
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Stokholma kongreso demetis sian oficon, pro solidareeo km» S.ro» 
Stettler, kin demisiis kiel prezidanto de l . K. A. Nun la komitato 
elektis S.ron. Kreuz, la ĝisnuna direktoro de eksteraj aferoj, kiel 
solan direktoron. Tiu elekto jam ŝparas urm direktoran salajron. 
S.ro Kreuz, « la larga ètono » de U. K. A. nun prizorgas la redak- 
cion de « Ksperanto », senpage... same kiel la redaktoru de « Fl.
Esp. ».

Kn mia leterkesto mi trovis « Sur Posteno’n » kaj « Senna- 
ciulo’n », du diverstendeneajn. gazetojn de komunistaj kaj socia- 
listaj laboristoj esperantistaj. Ilin trafoliumante, mi rimarkis kel- 
kajn atakojn al la neutrala movado kaj ties gvidautoj. « Sur Pos- 
teno » esta sa jaluza, car en Stokliolmo uni mernuris pri la « m-ko- 
nata Ksperantisto » kaj ne menions pri la miloj da proletesperan- 
tistoj « kiuj en faŝistaj landoj batalos persiste, sul* persekuto kaj
danĝero ».

Moke oni skribas pri « la elegantaj sinjoroj kaj sinjorinoj 
en Stokholm ». Oni atakas la redaktoron de « Heroldo car li 
estas devigata pro la mallionegaj cirkonstancoj liel en la mondoT 
kiel en Germanujo mem, maldungi 6 laboristojn!

« Sennaciulo » ankaü montras sin malkontenta pri la enhavo 
de « Heroldo ». Cu la kritikemuloj ne povas kompreni, ke neniu. 
gazeto en Germanujo povas skribi kiou ĝi deziras? Duin la Stok 
holma Kongreso « Heroldo » kaj a Svenska Ksperanto Tidningen 
reproduktis fotobildojn de la kongreso kun subskribojn « Por tuj 
enamiĝi »; « Ho, kiom ŝvelas la vira koro... »; «< Ksperanto taiigasl 
Holandanino kaj Svedo trovis unu la alian ». KI tio « Sennaciulo » 
konkludas ke « la amo regas la U. K. A. kongresojn ». Mi inklinas 
demandi : ĉu la malamo regas la S. A. T. kongresojn?

Mi ne komprenas tiun sintenadon kontraü la nefdrala movado. 
Cu la neütraluloj ne batalas p o r  lio, p r r  kio ili batalas? \u pli 
klare dirite : La neütraluloj batalas por la realigo de mondhel- 
plingvo. Î a klasbatalantoj uzas la mondhelplingvon kiel H o r t  kaj 
r i m r d o n  por renversi kaj bolŝevikigi la n ordordon. Kial ili <lo- 
atakas siajn... helpantojn?

Kstas malĝojige trafoliumi la « Germana Ksperantisto ». KI la 
Ki pagoj nur kvarono bavas Ksp. tekston por negravaj artikoloj. 
La ceteraj paĝoj ĉiuj estas presitaj en germana lingvo. Preskau 
êiuj kunlaborantoj finas siajn artikolojn per << Heil Hitler! » Stran- 
ge aspektas : « Mit Esperantogrus und Heil Hitler! »

Cu ni pro tio niajn germanajn samideanojn devas kondamni? 
Mi opinias ke ne. Almenaŭ provizore ne. Ni scias ke Hitler estas 
ĉiopotenca kaj ankaü ke li opinias malfavore rilate Ksp. ôar ĝi estas 
de ne- arja devenu. Nu, mi kredas ke la germanaj samidean ij dum 
la nunaj cirkonstancoj klopodas konservi almenaŭ tion, kio estas 
konservebla. Tio estas ja pli bone ol tu te forigi ia Fsp. movadon en 
Germanujo.

Serveme la via,
IL LA V’ULPO



La Fabelo pri la Blanka Eriko
Kl la romano : « La silenta Rido » de Nico Van Suchtelen.
la ni vivis princino, kiu nomiĝis K ri ko. Si logis en belega pa- 

laco, si havis multajn, luksajn vestajojn kaj la plej multekostajn 
ludilojn. « Kioin si estas feliĉa, si liavas cioii kion ŝia koreto povas 
tleziri, « diris la liomoj kiam si preterpasis en sia ora, de virkapro 
tirila veturileto. « Sed kial si ja estus tiel malĝojige pala kaj kial 
si ôiam rigardas en la nialproksimo? » lion ankaü ne komprenis 
èiaj gepatroj, Aiaj fratoj kaj ainikinetoj. Sed princino Kriko ne 
havis kion sia koreto deziris. Car sia patro estis kruela reĝo, Aiu 
pal lino estis fierega kaj senkompata, ŝiaj fratoj estis inalgeniilaj 
netaûguloj, kiuj incilis kaj turmentis Ain kaj ŝiaj amikinoj estis 
vantaj kaj fieraj. Tial si ofte kuris sole en la ĝardenon de la palaco, 
tie serôis la plej izolitan loketon, kaAitan valeton, plena je genisto 
kaj eriko, île kie si kapahlis rigardi super la ebenajo kaj tie si si- 
diĝis [Ki r  revi. « Neniu amas min », si tiam pensis kaj pro tiu mal- 
ĝojado si tiel paliĝis kaj ofte unkaŭ si pensis : Kial mi ja estas tie 
èi, kie mi tarnen estas tiel malfeliôa? » Tiam si deziris ke iu venus, 
fe’ino au bona sorcisto, por forpreni Ain;' kaj tiel si lernis rigardadi 
en la nialproksimo, pri kio siaj fratoj turmentis Ain kaj pri kio la 
liomoj miris. Tiel si revis estante malgranda knabino, tiel si ôiam
ankorau revis kiam Ai jam iĝis fraŭlino.

lam Ai ree sidis en sia valo kaj rigardis super la florantaj, 
purpiiraj erikoj: Ai mem inter tio sidis kvazau delikaia, blanka floro. 
Subite ôasekorna bruo audiĝis kaj antaù ol Ai kapablis f irkuri, 
paro da ĉasistoj prelerrajdis. Malantaù ili, pli malrapide cevalraj- 
dis juna, fremda princo, kiun Ai neiiiam vidis en la kortego. Li 
estis tre bêla kaj née vestita, sed plej rimarkinda el lia apero estis 
lia mantelo, mirinde delikata teksajo, subtila kaj b ri la kiel roso- 
kovritaj araneajoj dum Innobrilo; kiel arĝenta vualo gî pendis
sur lia armajo.

'l'uj kiam Kriko vidis la princon Ai sciis : « Kstas li ». fti eksta- 
ris kaj renkonle kuris al li. La princo haltigis kaj longe alrigardis 
Ain. Tiam Ai demandis : « Cu ci estas la Felico? »

Li ne diris ne kaj li ne diris jes.
— Kiel ci nomiĝas? Ai nun petis.
Li ne respondis.
— Kie ci loĝas?
Tiam li ridetis, li mont ris vaste ĉirkaŭ si per sia vipilo kaj 

tiam halte ripozigis ties finon sur la koro de Eriko. l*ost tio li ekmo- 
vis, kvazau li volus daürigi sian vojon, sed Kriko ekkaptis la èeva- 
lon ĉe la brido

— Cu ci do ne venas |K)r liberigi min? Ai demandis, ôu ci do ne 
forkondukos min?

Sed la princo èiam ne donis respondon; li ekprenis sian blan- 
kari inanon en la sian, ridetante kaj kvazau kompateme malsnpren- 
rigardis al ĝi, kl inis sin. kisis Aiajn delikatajn fingretojn, kaj tiam 
subite, antaii ol Ai kapablis tion antauvidi, postrajdis la ôasistojn.

Iomete Eriko sole estis plorinta, kiam paĝio, kiu apartenis al 
la ôasosekvantaro, preterpasis al Ai kaj demandis ôu Ai vidis la 
princon kaj liajn ôasistojn.
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Certe, respondis Eriko, kaj mi diros al vi kien iü rajdis, se 
vi rakontos al mi kin estas via princo, ĉar li mem ne volis gin 
diri al mi. Sed mi certe scias ke li estas la Felièo.

Tiam la paĝio ekparolis :
O, princino, ne eslas permesate al mi, nek al in el ni, diri 

kiel mia princo nomiĝas. Nnr li mem povas diri sian nomon, kaj 
tion li ne kapablas, car li estas muta. Sed se vi serioze volas, vi i a m  

povos ricevi lian respondon. Cu vi bone vidis lian mantelon? Ans- 
kultn, kiam in princino propamane por li faros mantelon, pli deli- 
katan kaj pli mildan kaj pli brilan ol tin, tiam li estos liberigata 
el sia e n s o r c o  kaj diros al vi sian nomon. Faru tian mantelon kaj 
kiam ĝi iam estos prêta, li certe venos. Sed pripensn; ĝi devas esli 
pli delikata kaj pli milda ol la plej subtila teksajo kaj malgraü lio 
esti farata nnr el la fibroj de dornofolioj.

— Mi faros la mantelon, diris Eriko kaj tiam ŝi inontris la 
vojon al la paĝio, « dim al via princo, diru al li ke mi atendos ĝis 
kiam li venos por serèi ĝin ».

Tiun sam an tagon ŝi forknris el la hejmo. Duin tagoj kaj se- 
majnoj ŝi knradis gis kiam ŝi iris tra arbaro, kie estis multegaj 
dornaj arbustoj. « Ci tie estas mia nova patrujo, » ŝi pensis kaj 
kiam ŝi ekvidis farmbienon, si frapis t e  la pordon, kaj petis labo- 
ron. La fannistino jus bezonis ŝin. Si devis lerni ŝpinadon kaj 
teksadon kaj 1 iel pi fari la vestajojn por la familio. IMeje'ble ŝi la- 
boris diligente kaj baldaii neniu virino en la ĉirkaŭajo liel bon * 
ŝpinis kiel la pala Eriko. Tiam ŝi ekkomencis, dum sia libertempo, 
kolekti dornofoliojn; per siaj delikataj fingroj si desiris la akrajn 
foliojn je fibroj kaj ŝi ŝpinis la fibrojn je fadenoj. Sed tiuj estis 
maldelikataj kaj tio kion ŝi teksis estis malmola kaj kruda kaj 
ruĝiĝinta pro ŝiaj sangintaj manoj. Muite da rnokado si devis toleri 
de la farmisto kaj lia familio pro sia stulta tempoperdo. Sed si 
pensis pri la princo kaj silente kaj gaje si laboradis. Ciun jaron 
ŝiaj manoj pli alkutimiĝis kaj pli lertiĝis, tiel ke finfine la kam- 
parano ne plu mokis kaj neniori alian plu farigis al ŝi ol dorno- 
teksajoj.

Kaj dumsomere, kiam la erikoj plej liele floradis, ŝi ŝteliris 
kun siaj plej subtilaj teksajoj, kiujn ŝi sekrete retenis, al iu izo- 
lita monteto en la erikejo. Tie ŝi tiam ree sidis, kiel pala floro 
inter la purpuraj arbetajoj kaj malproksimen rigardadis kiel iam 
antaüe. Sed la princo ne venis kaj kiam noktiĝis, ŝi malrapide ree 
hejmeniris. Kaj humile ŝi diris : « Mi ja pensis ke ili ne ankorafi 
estis sufice belaj por li », kaj tiam si don is siajn teksajoj n al la 
farmisto, kin uzis ilin por sia familio afi vendis ilin en la najbaraj 
fannobienoj. Kaj neniu iam portis ]>1 i delikatan kaj pli subtilan 
teksajon kaj kin gin portis, ankaii sub ĝi sentis sian koron iĝi pli
delikata kaj pli subtila, kaj tial oui nom is sin la « teksistino de
la Felièo ». Kiam si tion afidis, si ridetis kaj tin mm rideto estis 
ŝia felièo.

Tiel okazis jaron post jaro gis kiam ŝi estis iĝinta maljuna 
virino, kun neĝa liararo kaj ne ))ln estis nomata la « pala » sed la
«  blanka » Eriko. Kaj r c r  estis somero, kaj r r r  ŝi iris al la izola
loketo en la erikejo. Si mm havis kun si unu nuran teksajon; per



tremantaj nianoj Ai estis farinta ĝin kaj la tutan jaron Ai estis 
bezoninta al tio. Si etendis ĝin super arbusto kaj pensis : « Li 
ne plu muite bavas por elekti; sed mi tarnen faris mian eblon ». 
Siaj maljunaj okuloj ne plu bone kapablis vidi la teksajon, sed ĝi 
c-stis tiel bela kiani la matena suno radiis sur ĝi, ke el ĉiuj flankoj 
la papilioj venis por rigardi. Princino Kriko lie sidis kiel iam an- 
taiie kaj pacience atendis. « Strange », Ai pensis, « Ntm dum mia 
tuta viv ' mi atendis lin, rni laboris por li, aŭ jes, ankaŭ por aliaj, 
kaj nun tarnen estas ;d mi kvazaŭ li ne plu bezonas veni ». Sj estis 
laca, kaj duin si tion pensis si ekdormetis. Tiam, duin ŝia dormo, 
Aia princo staris antaii Ai, same kiel iam li estis. Ilee li rnontris per 
sia vipdo vaste ĉirkafi si kaj ree li poste direktis la finun sur ŝian 
koron. Tiam li saltis de sia ĉevalo, forjelis sian sorĉornantelon, 
preriis Aian teksajon kaj surmetis ĝin sur siajn ŝultrojn.

Nun li alproksimiĝis al Ai, prenis Aian nialjunan, sulketkovri- 
tan manon, kisis tiun kaj jliris : « Anio rni nomiĝas, kaj kiu lo- 
kigas min l i r n ,  alportas feliĉon al ĉiuj », kaj ree li montris sur 
ŝian koron.

Kaj lum li tenis sian manon, la maljuna, neĝoblanka Kriko 
sentis kit*l si ree iĝis juna kaj bêla, kiel kiam Ai vidis la princon 
la unuan fojon. Li suprenlevis Ain, métis Ain autan si sur la ôevalo, 
kaj en liaj brakoj Ai rajdis for, al la lando, kuin Aioj okuloj estis 
tiel longe serĉintaj en la malproksimo. %

La homoj di ris ke Ai dum la dormo foriris kaj tio ja ankav» 
liel estis. Sed ili volis diri per tio ke Ai estis mortinta kaj ili en- 
tombigis Ain je la sama loko kie ili trovis Aian korpon apud la 
niantelo. Kaj kiani poste denove iĝis somero, meze de la purpu-' 
erikejo ekfloris min nura arbetajo kun palaj, delikataj floret-»;. 
Kaj kiam foje soleca homo perdiĝis al tin malproksima mordeto 
kaj vi<iis tiun arbelajon, tiam li pensis : « Kiom malofte,. blanka 
eriko, tio certe estos io tu te speeiala ». Kaj tiam li deAiris liranêe: 
Ion kaj sendis gin al kiu estis plej kara al li en la mondo, kaj al 
l i v  la floreto alportis feliôon.

Kun afabla permeso de la aütoro tradukis : l / n / l  K a m a s .

Infaiu» \ Taski<|is
Kristnaska Skizo.

Super la urbo majesté pluvas pezaj tonoj. La sonorilaro pie 
audigas «< A d r s / r  f i d r l i s  » kaj tra la malhelaj stratetoj la kredtdoj 
el èiuj flankoj rapide iras preĝejon por ĉeesti la noktmezan Diser- 
von.

Frostas, kaj la luno rigardas la mondon Ira la fendoj de gigan- 
taj negonuboj

Kn iu strateto, kuAanta kvazaft sub la protektado de la dika 
preĝejtnro, homoj ne atentas pri la nokta bruo de la sonoriloj.

Lu dormoôambro, malbone lumigita per petrola lampo, Manjo 
Delmateno, juna, malsaneta virino, su feras la naskodolorojn en 
fera, eluzita lito. Samjuna, malgrasa viro kaj dika sinjorino, la 
akuAistino, konsolante staras apud Ai. Ili ôiuj atendas la jam tiel 
longe antauviditan infanon kaj dum tiu timiga kaj tarnen tiel signif-
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plena iiiomento ili forgesas la zorgojn, kiuj ilin priokupis jam mul- 
tajn monatojn kaj kiuj kiel fantomaj bestoj revenos i>ost la naskigo.

Malsupre en la kuirejo «Ju najbaraj virinoj, Klaro l'rhano kaj 
1 longo Vilmo, por helpi kunvenis kaj en la apudaj domoj la lo- 
ĝantoj mallaŭte parolante aŭ duondormante sidas apnd la tajro.

_ Cu ne estas malfelièe, Klaro, diras 1 Ionjo al sia amikino,
pri pensu, la iiove-surteren-venonto eĉ ne ha vus lulilun por kusigi 
«e mi ne eslus donacinta tiun malbelan antikvajoii, kiu duin jaroj 
jam staris en nia subtegmento. Mi frotis kaj lavis du horojn por
iom purigi gin.

.les, jes, estas veie malfelièe, respondis Klaro, kaj tarnen 
Vilhelmo estas kuraĝa, brava knabo, sed jam tri jarojn li estas 
senlabora... Ili uur dum lu monatoj geedziĝis Kiarn li ïgis senla- 
borulo kaj poste li ne plu trovis ion novan... Devus esti felièo aèeti
in fanon, kaj nun estas mizero!...

_Ha, ha... Mi ja demandas al mi mem èu ne estas freneze
aèeli infanojn en tia memento?... Ke la rièuloj aèetu, se ili bezonas 
soldatojn por defendi siajn monkestojn!

_  Vi pravas, amikino..., tarnen nenio povas ion ŝanĝi al la 
afero. La infano naskiĝos kaj, esperu ni, ankaii vivos; ni ma 11i- 
ĉuloj devas helpi unu la alian...

— Ha, ha... Estas ja la vero!
Xun la du virinoj, kiuj tiel helpeme pretigis cion por la alveno 

de la nova mondano, ĝuante trinkas la kafon, kiu staras antau ili
sur la tablo.

Sed subite akra infana krio aŭdiĝas tra la nun silenta nokto. 
Hruo leviĝas en la dormoĉambro kaj post kelkaj momentoj la slu- 
paro kraketas. Anibau virinoj jam estas prêtaj komenei la lavadon, 
kiain la akuŝistino aperas kun blanka pakajo entenanta la novan
vivon.

— Jen nia kristnaskinfano, ŝi salutas, estas knabo, nia Karlo! 
Scivoleme Ilonjo kaj Klaro alkuras por atesti la veron kaj

tiam tuj ili komencas la purigadon de tin flavblanka kostumo, kiun 
li portos ĝis sia morto... Sed kiu jen jam parolas pri morto kiain
la vivo atendas?...

Ilonjo V7ilmo estis propravole prezentinta sin kiel senpaga viu- 
distino, ĉar ŝi estas tre kompatema kaj tutkore priplendas la mal- 
rióan familion.

— Ni ankau estas nur malriĉaj, ŝi diris, sed ni tarnen estas- 
feliĉaj, car Jan, rnia edzo, ĉiam laboras.

La novaĵo pri la naskiĝo |iost kelkaj momentoj estas konata en 
la najbaraj domoj kaj balclaû, unu post la alia eniras la edzo de 
lion j o kaj tiu de Klaro, kuue kun sia dekokjara fil i no,, poi ,-ialuli 
la patron, kiu intertempe malsuprenvenis.

— \L ne bavas likvorojn, nek vinon, li felièe ridante diras, 
sed, se vi volas, vanna kafo estas je via dispono. Faru kiel hejmer 
Klaro, prenu la tasojn el la ŝranko.



Malgranda Karlo jam kuAas en sia lulilo. La akusistino estas 
for, kaj dum duonhoro la genajbaroj ankoraŭ gaje, kvankam mal- 
Jaŭte priparolas la feliĉan okazintaĵon, apud la tablo, sur kiu la 
kafo vaporiĝas. Jus ili intoncas disiri, kiam senbrue la pordo mal- 
fermiĝas kaj maijuna virineto, lute blanka pro neĝo envenas. Ks- 
tas la patrino de Klaro, kiu malgraŭ siaj sep-dek jaroj ĉeestis la 
nokbmezan IJiservon. Tarnen, trovinte la doniuii malplena, ŝi tuj 
komprenis kio okazis.

— Sankta Krisnasko al ùiuj, ŝi diras, kaj ôu...?
Si ĉirkaŭrigardas kaj fiksas la okulojn ĉe la lulilu.

Ho, kia bêla malgranda « Jesuo », ŝi gaje ekkrias tremvoĉe. 
kaj kiel ĝi nomiĝas?

— Karlo, diras la patro.
— Kia bêla nomo!... Mi gratulas vin, Vilhelmo!

Nu, nu, trinku tason da kafo kun ni, daürigas la patro, 
prezentante sian seĝon kaj prenante novan tason, kiun li plenigas 
per kafo.

J os, ni festu, respondas la inaljuna virino eksidiĝante. Kaj 
el sub sia niantelo ŝi prenas pakajon da kukoj. Ni devas helpi unii 
la alian... lnfano naskiĝis en la sankta Kristuaskonokto; ni do festu 
la venon de nia « Jesuo ».

La avino aûdis la tradukon de : « P u e r  n a t u s  e s t  n a b i s  » el la 
buŝo de la predikanto kaj trovis tiujn vortojn tiel trafaj en lin 
okazo, ko kortuAite si ripetas il in.

Kaj morgaŭ mi aĉetos malgrandan pupon por nia nova, eta 
najbaro, Ai daürigas, mi ŝparis ankoraû iom de mia monata mal- 
juneepensio, do...

O, lion vi ne povas fari, intervenas Vilhelmo.
Ssl, sst... Mi tutkore faras gin; la infano ne povas esli vik- 

timo de la krizo jam depost sia riaskiĝo!
** *

Kfeklive, dum la tago la maljuna virino alportis viandkoloran 
pupeton, tiel belan kiel la infano mem. La ideo pri kristnaska do- 
naco al la novenaskiĝinto, j>reskaü tiel malriĉa kiel la Sankta iJiin- 
fano antafi liom da jarcentoj, profonde enpenetris la spiriton de la 
avino kaj Ira la silenta, neĝa strato, Ai iretis de pord’ al pordo.

— Ni faru kiel la tri reĝoj, Ai diris en ôiu dometo, ni ja ne 
donu reĝajn aferojn, kiel oron, incenson kaj mirhon; sed ion, iome- 
ton de nia propra malriĉeco...

Kvazaii pjwcsie la virino kaj infanoj, eĉ la kamaradoj de Vil
helmo dum la tu ta tago venis por vidi Karlon, por gratuli la pa
tron, kaj... ))or tutkore donaci nutrajojn, vestajojn, au ec monon.

Iom honteme sed dankeme kaj kun larmoj en la okuloj Vil
helmo akeeptis la donacojn por sia tiel malrièa bubeto. La feliêo 
dum tiuj monumloj igis lin forgesi la malfacilan kaj mizeran vojon 
de la vivo sen lalK)ro, Ira kiu li mm devas gvidi edzinon kaj 
infanon...

Pol VA RK NS.
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(■ravit Mciifjo por Kcianfoj de  
la an$|la lii»«|vo

Je la 1-a de oktobro el la Departemento <le Instruado, Artoj kaj 
Seiencoj en Nederlando, la ministro elirigis leteron kun jena 
énhavo :

Ois nun oui kutimis traduki la vorton « nederlanda » per la 
angla « Dutch ». Ofte oui tarnen intermiksis tiun vorton kun 
« De u tse h », kelkfoje kun -malagrablaj sekvoj. Tial estas decidite, 
ke de post la 1-a de oktobro 1934 en oficialaj dokurnentoj kaj leU roj 
nur estos permesita por la angla lingvo la vorto « Netherlands ». 
La esprimoj « nederlanda subulo » kaj « nederlanda lingvo » lo 
estes tradukataj « Netherlands subject » kaj « Netherlands lan*- 
guage ». En ĉiuj okazoj ankaü la vorto « Netherland » (do sen s) 
estes permesita, ĉar ambaü estas koreklaj.

Mi esperas, ke la legantoj, kiuj legos ci tien kaj estas interes- 
ataj ce la temo, bonvolos ankaü uzi la formon « Net herland (s », 
kiu estas pli konforma al la nederlanda lingvo. Precipe anglajn le- 
gantojn mi pétas atenti ci tiun decidon. Khle ne estas tute senutile 
samtempe atentigi, ke nia lande ne nomiĝas « Holland » aü « Ho- 
lando », kiel mi ofte trovas sur koverto, sed ke la sole gusta nome 
de nia lando estas « Nederlando » (Netherlands, Niederlande, Pays 
Pas ktp.) Holando estas nur provinco de Nederlando. Honvolu 
atenti tien por forigi la fanion de Nederlando, ke ĝi posedas du 
ĉefurbojn, du nomojn, du ortografiojn ktp.

frateto.

Ou vi ŝatas grandan pecon da kuko, Joĉjo?
Tre grandan pecon, sed ne tiom ke mi devos dividi kun mia

Edzino : « Mi vidis ĉapeleton, tiel ôarmiga, ke mi gin certe 
devos aceti! »

Edzo : « Faru tion, kion vi ne povas lasi ».
Edzino : « Jes, sed, ĝi kostas 25 guldenojn kaj tiujn mi 

ne havas ».
Edzo : « Lasu do tion, kion vi ne povas fari ».

Mi volus sekvi kantkurson. Kien mi por tio plej boue povus 

Nu, laü mi plej bone al la dezerto!

— Kial vi prokrastigis vian 
libereco de la individuo » ?

— Car ĝuste tiun vesperon

radioparoladon pri la 

mia edzino volis eliri.

temo «

- Ho, doktoro venu tuj; Freèjo englutis mian krajonon. 
Jes, tuj mi venos. Ki»m vi faris intertempe?

— Mi uzis mian fontanplumon.
— Manjo! Ou ĉiuj fabeloj komenciĝas per «

— Ne, karulo, kelkaj ankaü komenciĝas per 
labori hodiaü vespere ».

Iam estis » ?
«  Mi devos post-



*

« HINDUJO ». Septembra numero.Aperas ĉiutrimonate. Re 
daktorino : Sino Erna Sindhwad, Rue Vanderkindere, 37, Uecle 
Brussel. I nujara abonprezo 8 Fr.; po numero 2 Fr. (Postĉeko 
070.40). Tre leginda eldonajo enhavanta i. a. tradukon de la « Ra 
konto de niaj spertoj rilate al vero » de M. K. Gandhi.

La redaktorino klopodos havi bindajn kunlaborantojn por pu 
blikigi artikolojn pri lingvaj kaj religiaj aferoj.

Ni deziras sukceson al la kuraĝaj gesamideanoj.

« TRA LA LARIRINTO DE LA GRAMATIKO » de F. Faul- 
hal)L*r. Eldono de la Federacio de la Laboristoj-Espera«tistoj (en la 
teritorio de la Nederlanda lingvo) Libro-Servo, Postbus 0-50, Ams
terdam. Postgiro 111278. 328 paĝ. 23 i/2 x 15 l(2 cm. Prezo : Bind. 
36 Fr. Neniarn ni renkontis liel ampleksan kaj kompletan libron 
en kiu ĉiuj, kiuj deziras fonde lerni la lingvon, |K)vas trovi ĉion 
necesan. Se la kornencantoj, eble limas j)ro la detale klarigitaj re- 
guloj, ni nepre konsilas al ĉiuj progresantoj trastudi la verkon, èar 
sendube ili lernos el ĝi detalojn, kiuj restis neklaraj duin la onna 
kurso. Ankaü la kursĝvidantoj plezure konsiliĝas la « Labirinlo 
(n) ». Unuvorte, ni posedas rum flandralingvan gramatikon tian, 
kia neniam antaiie ekzistis.

La « L a n d  a  T r a f i k - O f  i c c j o  »  de Innsbruck ( A fistrio) eldonis 
plaóan faldprospekton kun pluraj ilustrajoj pri Tirolo.

Krom indiko pri la vidindajoj, la prospekto donas valorajn 
informojn por turistoj konccrne veturtrafiko kaj kostoj.

La prospekto estas bavebla ĉe la supre cilita adreso.

« KATHOLIEKE JONGEREN VREDES AKTIE el ANTWER
PEN » eldonas kontraümilitajn bildkartojn. Estas nia devo uzi ilin 
por liu celo. La prezo estas Fr. 1,25 por 10 kaj Fr. 5.— por 50 
ekzempleroj. Mendu ilin ĉe E. Eykerman St. Jorispoortstraat, S ,  
Antwerpen. Postĉeko 406437.

I

« DE SPROKE VAN DE MONNIKSHUT, van Selma Lagerlöf, 
Uitgave Die Poorte, Elsdoncklei, 63, Oude-God.

Voor ons, Esperantisten, is Selma Lagerlöf geen onbekende 
meer : zij maakte deel uit van bet Eere-comité op bet Wereldcon
gres Ie Stockholm, wij lazen van haar in Esperanto-vertaling (wie 
bel nog niet las, kan bestellen in Flandra Instituto) : bet boeiende 
« Mono de Sinjoro Arne », bet ragfijne « Junulino el Stormijr », 
bet devote « Infanoj de Betlehemo », en het prachtige boek « Gösta 
Rorling ». Ook de 2de reeks van die Poorte, dat thans onder de lei
ding staat van den sympathieken Vlaming, Anton Thiry, begint 
met een werk van S. Lagerlöf, dat kortelings te Weenen als tooneel-
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stuk zal opgevoerd worden : De Sproke van de Monnikshut ». On- 
noodig over ’n boek van S. Lagerlöf lof ie spreken, eenvoudig dit : 
liet is werk, haar imam waardig. Alleen ’n detail : als de student 
Hede die krankzinnig werd door liet verlies van zijn heole kudde 
geiten in ’n donker woud, ondergesneeuwd, en dan later ieder vier
puntig dier, kat hond of paard, ’n geitcbok noemt en ze eerbiedig 
groet'," kon alleen maar uit de verbeelding van die zoo ontroerende
vertelster komen.

« HUT HEKSTE DJ TNG EL DOEK »» van Rudyard Kipling.
Wie houdt van dieren moet volstrekt liet 2de boek dezer serie 

lezen, waarin we wolven, zeehonden, vosjes, slangen, olifanten, te 
bezien krijgen als sympathieke wezens die ons in hun dierentaal 
en handeling zoo kunnen ontroeren, als we ze maar beschouwen 
met. het oog en het hart van den dierenvriend Kipling. Boeiend voor 
kinderen alhoewel de taal letterkundig hoog staat, verrassend voor 
v o l w a s s e n e n ,  fijne kost voor ontwikkelden om de onvoorziene o n t 
roering der vertellingen, die ons lteinaert de V o s  te binnen roepen, 
dat ligt er in het Eerste Djungel Boek van Kipling, die trouwens 
door zijn Djungel Boeken heel de wereld door bekend geraakte.

Ij. (j.

(■ ratulof
Al Gesinjoroj M. Volders Billiauw, membroj de 

Grupo Hsperantista, kiuj edziĝis la dan. de novembre.
Flandrema

Inter Xi
1,1 l i S C U O T .  —  LA PROGRESO. Kelkaj novaj lernantoj 

de la kursoj, nepovante atendi gis la fino de la lecionoj, sin jam 
enskribigrs. Preskaŭ ĉiun vendredon ni bavas nun gajan vesperon. 
La 23an de novembro ni havis lumbildvesperon kaj paroladon, 
donitajn de nia gvidanto S-ro Jef Van Winkel.

Vere nia grupo nun indas sian nomon.
l.V7’B E H l ' E S .  — FLANDREMA GRUPO HSPERANTISTA. 
La 21 an de oktobro nia grupo partoprenis, sur la mortintejo de 

Schoonselhof, al la inauguro de la monumento por nia bedaurinde 
trofrumortinta flandra kunbatalanto Herten Permont. Moi'-aibo 
est is metata el la nomo de nia grupo.

La '»an de Novembro, je la lia vespere, nia kara amiko Juul 
Karnas, prezidanto de « La Rekta Vojo », denove forlasis nin por 
kei ka tempo kaj revojaĝis al Svisujo por serèi la necesan resanigon. 
Nia grupo ŝatis elkonduki nian karan Juul por deziri al li bonan 
vojaĝon kaj baldaüan sanan revenon en la Antverpena esperantis-
taro.

En la lasta kunveno la estraro esprimis la opinion organizi dom 
la sekvanta jaro diversajn studvizitojn al interesaj museoj, kun
st ruajoj kaj industrioj. La vizitoj ĉiam estus antaüigotaj de mat-
grandra prelego aü klarigo.



Nia Kristnaska festo, kiu okazos sabaton, la 22an de decemln'o 
je la 6,30a vespere en la festsalono Van Dijck. Korte Nieuwstraat, 
422, estos ne malpli brila ol la antaüaj. Nia festdirektoro Nand 
Volders zorgos por ke èio estu tre prizorgata kaj ke nur la flandra 
kaj esperanta ĝojo regu en nia mezo.

[ S T W E I W E N .  —  LA REKT A VOJO. La gemembroj régulé 
kunvenis ka j agadis gis la 25-a. do oktobro en intima rondo, ce la 
prezidanto. Tiam, pro ties foriro oni decidis ree kaj régulé daü- 
rigi en nia sidejo St- Jacobsmarkt 08. La Rekta \ojo vivas kaj èiuj 
devas nun knnhelpi por konservi kaj disvastigi tiun Esperantau 
vivadon. Ni muite atendas do nia venonta Kristnaskofesto, la 22-an 
de decembro en nia sidejo. Tio eè estas nun la coftemo dum niaj 
kunvenoj. Amikoj kiuj volas partopreni anoncu sin ĉe unu ol niaj 
gemembroj kaj petu de ili la necesajn informojn.

La 4-an de novembro kelkaj gemembrooj èeestis la forveturon 
de nia prezidanto, kiu tanum spirite daiïrigos gvidi nin. Ni esperas 
ke li baldaü ree estu inter ni.

A  S T  E X E .  S-ano Van dor Linden promesis baldaü malfenni
kurson en Deinze. Intertempe li ne ripozis, sed varbis abonojn por
F. K. Gratulojn!

I I I L Z E A. Antaii du monatoj, S-ano Dubois komunikis al la 
Ligo ko li esperis fondi grupon post nelonge. Ni remémoras al tin 
samideano sian promeson... En Limburgo ni kalkulas nur izolaj 
membroj... Kie aperos la unuan grupon? Kio restas la samideanoj 
el Millen, Hasselt, Maaseik?

H M  G G E .  KATOLIKA JENTLAHA ESPERANTO OKI PO.
Post longa silentado ni ree aperas por montri al la Flandra 

Esperantistaro kiel ni daûre luktadis en « Bruĝo la mortmta ». 
Dum la pasintaj libertempoj certe èiuj pli satis la liberan aeron, la 
kainparon, la marordon ol la malagrablan kunvenôambron. K«*1- 
kaj inter ni, sekve; konatiĝis kun fremdaj samideanoj.

Nova kurso komenciĝis kun 12 novuloj. Denove la vintra la- 
boro kun siaj taskoj, paroladoj, piedpilkaj konkursoj k. t. p.

I H K S M l  I D E .  Pasintjare S-ano Maekelberg ]»rojektis kur
son, kin ne efektiviĝis èar la grupo Nieuwpoort ne responds al la 
demando por liveri kursgvidanton. La momento estas tanga por 
repreni la projekton. lom da reoiproka servemo kaj la afero estas 
efoktivigebla! La najbara Lichtervelde sukcesis, kial ne Diksmuide?

K O E T l i l . l K . — Jaiidon, la 5 -an de Decembro, ĝenorala monata 
kunveno. La semajnaj klubvesperoj ne plu okazos, ĝis la fino de la 
kurso.

La nova kurso malfermigis en la urbodomo la 8-an de novembi*o 
kaj kalkulas 2<) gelernantojn; krom tio, sania nombro da grupanoj 
èeestas la lecionojn. Okaze de la malfermo, la salono estis place 
ornamita por propagandiloj kaj poŝtkartoj el èiuj mondpartoj.

La unua parto de èiu leciono okazas lau la lernolibro W’itte- 
rijck kaj la dua pore de lumbildoj kun lx)iihumoraj ilustrajoj : la 
lernantoj bore legas kaj respondas al la montrita teksto.
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La sekretario-kasisto de la grupo eksiĝis; kiel anstataŭaiiton lu 
grupestraro provizore elektis S-anon Antoine Cognie.

L U  X E S .  — « NOVA TAüIGO » ŝajnis vekiĝi post somera 
dormado. Tarnen uur estas ŝajno, car de kelka tempo, dum niaj se- 
majnaj kurivenoj, ni priparolis, autan ol interbabili kaj nin amuzi 
per esperantaj ludoj, propagandon kaj organizon de vintra kurso. 
Kaj min ĝi jam komenciĝis : ĝin anoncas belaspektaj kaj allogaj 
afiŝoj knn blukolora tergiobo, granda verda stelo kaj verdkolora 
surskribo ESPERANTO, elpenditaj ôe montrofenestroj ôe la plej 
gravaj kaj muite trapasataj stratoj; ĝin enkondukas kaj subtenas 
serio da artikoloj pri Esperanto en la loka gazetaro kaj eè en gravaj 
landaj tagjnrnaloj; gin preparis prilaborado de ciaj kampoj; 
geinstruista, fervojista, poâtista, policista, k. t. p. kaj persona pro- 
pagando de niaj anoj; gin lerte gvidis nia simpatia vieprezidanto, 
S-ro H. Itainson cl Mechelen; gin ôeestas, 31 gekursanoj el ĉiaj so- 
ciaj klasoj.

Nia kurso okazas en nrba profesia lernejo, ôiumarde je la 7 I 
horo, ekde la 30a de oktobro gis Pasko; gin vizitis la dan de novem- 
bro Sro Stuit, tre simpatia nederlandano migremulo, kiu faris 
Cseh-provlecionon. Jeu samideano kiu kapablas elĉerpi ôiujn mi- 
rindajn eblecojn el la rekta metodo; multon li instruas per plezuro 
kaj la atingita entuziasmo sufiĉe montris ke li plifervorigis niajn 
gelernantojn.

Ciam antaüen por Esperanto.
O O S T  E S  D E .  E S P E R A N T IS T  A G RU PO .
Oslendo ekdormas sed ni esperantistoj vekiĝas. La uniiaj aonoj 

de* la kermesmuziko revekigis nin. Nia ekspozicio okazis dum la 
dna semajno de oktobro. Ni unue dankas ôiujn, kiuj sendis mate- 
rialon al ni. Malgrau la malbona vetero ni ricevis muite da vizi- 
tantoj kaj 32 gesinjoroj enskribiĝis por la lecionoj. Ni ankau apé- 
rigis artikolojn en la Ostendaj gazetoj, anoncantaj la kornencon de la 
lecionoj. Tiun-ĉi jaron niaj lecionoj sukeesos, car preskan r>0 gesin
joroj ĉeestis la unuan lecionon kaj la ejo estis eĉ tro inalgranda. La 
dna leciojio estis ôeestata de preskaü 40 gelernantoj. Estas bedaù- 
rinde ke ĉiam forrestas kelkaj gesinjoroj post kelkaj semajnoj. l’a
men ni laboras kaj laboros por ke la Ostenda Grupo vivu kaj kres- 
ku, car ni volas ke la pli granda nombro de la fremdaj kongresanoj 
en Rruselo estu Ôstendanoj.

De post kelkaj semajnoj ni ankau bavas la plezuron renkonti 
novan anon en nia grupo. Mi ne skribas « NOVAN ESPERANTIS- 
TON » car estas S-ro. Rraekevelt el Roeselare kiu nuntempe estas 
soldafo en Ostendo. Ni tre Aatas ke li ôeestas niajn kunvenojn èar 
jam ofte li donis bonajn informojn rilate al la organizado de la 
grupo.

ROXSE.
oan : Gpnerala kantvespero. Oni kantos « La Maja Kanto •» 

duvoĉe.
12an : La Tago de la libro de Rroodcoorens Gérard.
lOan : Traduko de nia libro « La Filosofo de Haagem ».
Ni atendas grandan regulan ôeeston dum tin- ci monato, pr<1- 

cipe ni p reparu nin por la ĝenerala kunveno okazonta komence dp 
januaro.


